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bij inbreuk op de art* 44;, 64, 65 en 69 der wet van 29 roaart 1962 

houdende organic at ie van de ruimtelijke or.don 2 ng. en van de stedebouw, 

gev/ijaigd bij .do &rt« 4, 20, 21 en 25 dor wet van 22 deoemb&r 197O, 

slander YOOrafgaande schriftelajke ea uiidrultkolijke vox-gunning 

van het college van burgemeester en achepenen, • .

als medeei.gena&r

op het onroerend goed gole.gon te 

gekadaotreerd als weiland, onde-r sectie

met eer». oppervlokte van 'VV)G

oigoadow ran beklaagde " on v&p. z:ijn ee-rtt-geriotfe

do hi«rnnyerinolde v/erken in art«. 44 oflschreveri,

Am tuusen *1 juli 197^ en i'■> juli hebban uitgeyo'.*rd

B„ van dart nf tot 1> febra-ai’i *1973> te liebben in ctand

gehouden, nunelijk : oo ver^eld percuol he* x-den sen hoii-ten socer 
kuis (?j;i x 4,40fa) «» ©on garage in iiout (;> ,70a x $«) aanecnge- 
'bound en beiden afgedekt. «»1< eeu aadeMutc in roofing.

Gazien.het exploot van dagvaarding overgeschreven te Antwerpen, dd 
juni 1975, 2° kantoor, deel 6185, nr. 6, (nr.7856).



m 1W&E F.KXiEKEH J 
»E HECHTlvANJv ,

Gele t op da artlk-ele-n 162/1®■t 1 94 ,
va a he t v-e t hoek. v» n St ra fvord ering^ 1»3 •; 7*; S WB , d e Vet v an 2 J a ~ 
nuart l<n*40 de artikelen 2 ,1-1, 12,14*31 , 34 , 35,37»ftl ^ati de
Vet van 3 5 juni 1935,

^ a.i fcc3 gn 4 van de- Weir-^timHfcT-’-Qpyil 3.87K,
? -----------------------------------------—----------------s---------- '----- ------“--------- ;------------—

on bij toepassdng van do artikelen 44,64,65,69 Vet van 
29 niaart 1962, gewi jzigd door de artikelen- 4,20,21,251 
van de Wot van 22 december 1970,
40,44,45 ;f 38, 65 .
van het S tiraf wet bosk, door de Vocrzitter aangeduid j.

Rechtdoend op tegenepraak

VeroordeeIt bekl aagde

hoofdens de vermengde feiten

tot een geldboeto van ZES EN TWINTIG FRAME

en tot die koaten van het geding, belopende op 316,- frank

Zegt dat bdj toepassiiig van art v 1 van de vet van 5 niaart 
gevljtigri bij de Vet van 22 dec ember I969, <*e geldboete varj

26,- frank, verme&rderd is/mat
290 declines' per frank, dorvijsss dat die geldboete

780,- frank, gal/stajj^ bedragen.

Repaalt de duur van de ,gevangohiastraf waardoor de geldboete 
kan/towffff- ye rv an gen word-on. bij gebr.ek van betairing blnnen d 
ter mi'jn verm eld in artikel 40 Van liet Strafve t b o etc op

Gezien de stukken van het onderzoek;

v. y
■’ „ 

•V

4- G-ohroord do burg-oJHk?.rjlco pa-rifr-id- 
1 •a-lui tew f! onvw li^te-ld—eroor------------

-fcrr ifiiTJdglg rr

Gehoord het Openbaar Minis terie in zijn vordieringj,

Gehoord de b ek la a gd e \ in zi jn midd el e n
van verdediiglng, ontwikJc.ald door ^ 
r»dvnfc riva-t;

hemzelf 5

3 :A-ft ftgO-g-iUHI- -—bek Inagdoi-----hoowel. bohoogll jie-gee».«rgv«oi d „
*1 R&ar, vnx.sfv.hi Jn,

Aangezien hot — 
bete l angd e rati ah 
ten 1a fi t« go1egd;

b ew. ezbn is dat de
heeft pitch tig gemaakt a an de feltfinhein

r -Minn*gi on—o r .nv^L±.»u34kughai'i^^ hagt.a an,

Aang$zien de feiten A en B zich veitnengen ala zijnde gepleegd met 
eenzelfde strafbaar opzet 5



acht dagen vo or de geld'ooete van 
26,- frank v

Beveelt dat de* plaatsen in hun yroegere staat zullen hersteld 
worden binnen een termijn van EEN JAAR

te* rekenen vanaf heden en dat do gemachtigde arabtenaar of hat 
College van BUrgemeester an Schepenen, ingeval hot vonnis niet 
wordt ten uitvoer gelegd van arabtswege in de uitvoering ervan 
kunnen vo o r7, i en j

Machtigrt de gemachtigde arabtenaar of hot College van Burgeracester 
en Sohepenen de van de hers tel ling van de plaats afkoinende mate — 
rialen on voorverpen te verkopen,te vervoeren op te slaan en 
te vornietigen op een door haa-r gekozen plaats;

Zegt voor recht dat dc veroordeelde gehpuden. i/al/ariie-ti ja 
alio uitvoeringskosten,verrainderrt raet de opbrengst van de ver-^ 
koop der materialen ©n voorwer pen , te vorgoeden op vertoon van 
een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslag- 
reciiteff

* • Rcvoel+J -<ici fr of annp»6g in#fewerkon ?,nl.3 fta-ui
worden binnen een termijn van

te rekenen vanaf heden en dat de gemachtigde arabtenaar of y6t 
College van Burgemeester en S'thepenen, Ingeval hot vonnis iiet 
v/ordt ten uitvoer gelegd van arabtswege in de uitvoering ft ran’ 
leu linen voorzien;

Machtigt de gemachtigde arabtenaar of het College 
en Schepenen de van de hers telling van da plaats 
t e ria len. en vOorwerpen te verkopen,te ve rvoeren 
to vernietlgen op een door hear gekozen pleats;

urge.aees ter 
orae nd e ma — 

te slaan en

2ogt voor recht dat de veroordeelde geh. fi zal/scullen zijn 
all© uitvoeringskosten, verminderd net de o; n&st van de vor-
koop der mat©rialen en voorwerpen te verge op vertoon '•ran 
can staat, begroot en invorderbaar verkla^rl oor de beslsg- 
rochterj

Beveelt dat de veroordeelde 
zijnff te betalen de som van

air zal/zu!3en gehouden

zijnde do meervaarde die het g^4d door het.misdrijf heeft ver
ier egen ;

Zegr.t dat deze sora zal dienefi beta-al-d te worden in handen van de 
ontvanger van.de registrable, op een special© rekening van de 
door de Minister van Op^nbare Verkon belieerde begroting;

2egt voor recht dat veroordeelde zlch op gveldige vijze 
zal/zullon icunnen topi j ten door de plaats binnen EEN JAAR in de 
vorige staat te he^steller;

Aangezien 
veroorclieelde 
straf of t

maatr 
.te doe

v.roeger geen enlcele veroordeling tot een drlminel* 
eon hoofdgevangonisstraf van raeer dan zes maanden 
opgolopen; dat in die omstandigheden een gonade- 

van anrd is om de verbetering van deze veroordeelde 
verhopen;

Bieve^lt dat bij toepassing en binnen de perleen van art! Ice J d 
van/de wot van 29 juni 1964, de tenuitvoerlegging van de 
g^rxdboeto uitgesproken ten last©, van

^v' ^erooivleelcle —pcordt uil6,U3luiO VTTTTT*



Beveelt a an yeroordeolde ci e p 16 ate in de Vorige staat te
herstoilen binnon een tenrijn v/(n

Beveelt aan veroordeeldft d4 rvodfigo bouwverkftn of a.inpasainfts 
werkon te latcn uitvoeren iH.niMn eon termijn van

Machtigt van rin voor a.lsdan do burgerlijke part.lj 
daartije van Hrabte^of^ te doen over^aan;

Ze&t dirt de burgeritljko partly gtrechtigd i-e./asiJn de van de 
hers telling van do plaats efkomende matortolen en voorwerpon te 
verkopcn,t© veovoeren op te 9laan en te verrJ.etigen op oen door 
te a r go kozen ypl a n zs ;

Beveelt da^ de veroorrfeelde goheuden i.s/%tjn a lie uitvoerings- 
ko.3 ten, verminderd met de opbrerigst van de verkoop der mater ialon 
on viuOT'erpen, te vergooden op vertoon van een ataat, begroot eu 
invoiderbaar verklaard door de besiogrechter;
Va/oordeelt belclaagde tot d© ko&tep. door de burgerlijke partij

Mies wat voorafgaat verd overeenkomsttg de bepalihgen van do 
Wet op het gebruik der talen in het nederlands behandeld.

Aldus gevonrtist en uitgespr often in oponbare tejrechtzitting op
nagentien juni 1900 drie en zeventig

AaWWTG DE ilEKL'lT.t

Jb Van Nuffe 1 plvd. Har*

L. Huvbreohts n
Sutetituiit Procurotir des Koninga,

J* Michielsen Griffier,
Goedgctkeurd de do or haling van regelfl'en^ voordon.
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